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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 262.1.2021 

1. Zamawiający:  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Alejach Jerozolimskich 
142A przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów 
ustawy „Prawo zamówień publicznych” na: wdrożenie platformy Moodle, jej integracja z domeną 
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz obsługa administracyjna treści umieszczanych na 
platformie Moodle, dla członków Zespołu i Grantobiorców projektu „Szansa - nowe możliwości 
dla dorosłych”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego:  

3. Termin wykonania zamówienia:   

a) Wdrożenie platformy edukacyjnej Moodle na serwerze Wykonawcy, zintegrowanie platformy  
z domeną Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz optymalizacja ustawień Moodle: do 30 dni 
od podpisania umowy; 

b) Administrowanie i wsparcie techniczne w zakresie użytkowania i funkcjonowania platformy 
Moodle: do 12 miesięcy od dnia podpisania przez Strony protokołu obioru wdrożenia 
platformy Moodle. 

4. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:  

Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, która posiada: 
a) minimum dwuletnie doświadczenie w administrowaniu platformą/ami Moodle, 
b) znajomość PHP, w tym znajomość OOP oraz administracji bazami danych, 
c) znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na rozumienie dokumentacji 

technicznej, 
d) znajomość HTML oraz CSS, 
e) znajomość JavaScript, 
f) minimum roczne doświadczenie w pracy z systemami zarządzania treścią (CMS), 
g) doświadczenie z testami jednostkowymi np. PHPUnit, 
h) znajomość podstawowych dla tworzenia i prezentowania treści internetowych narzędzi jak Git, 
i) znajomość narzędzi: NPM/Yarn, Composer. 

 
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w zapytaniu, Wykonawca musi przedłożyć 
uzupełniony załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wykaz osób. 

5. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający podpisze 
umowę z Wykonawcą, którego oferta otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert. 
Wykonawca ten zobowiązany będzie podpisać umowę powierzenia, której wzór stanowi załącznik nr 
2a do zapytania ofertowego. 

6. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego należy 
przesłać pocztą elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl. 
 



  

7. Do oferty należy dołączyć: 
a) załącznik nr 4 – wykaz osób.  
b) załącznik nr 5 – oświadczenie (osoby fizyczne i prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą). 

8. Termin składania ofert upływa dnia 25 stycznia 2021 r. godzina: 13:00. 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Cena – 100%       

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

11. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. 

12. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Katarzyna Bałkowiec , 22 46 31 435, 
kbalkowiec@frse.org.pl 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie  
bez podania przyczyny. 

14.  Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz  uzupełnienia 
żądanych dokumentów. 

15.  Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek   
pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

16.  Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone. 

17.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie 
stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1740).  
  

 
 

  
    

    Warszawa, 20.01.2021 r.   Katarzyna Załuska 

miejscowość, data   podpis pracownika realizującego 
zamówienie 

 

 


